לכבוד:
חברי הוועד המקומי ,ועדת ביקורת וחברי המליאה.
שלום רב,
הנדון :סדר יום ישיבת ועד מספר  23תאריך 22.8.52
ישיבת הוועד הקרובה תתקיים במזכירות הישוב ביום שלישי  09.8.59בשעה .02:62
 .5הצבעות –
א.

העברה תקציבית  ₪ 55,111למרכז המוסיקה.

ב.

ניקוז רחוב טללים – נספח 5

סעאדה קבלנות
 ₪ 069,52כולל מעמ

ג.

עלפי אבי
 ₪ 049012כולל מעמ

אליהו מנחם
 ₪ 019242כולל מעמ

איברהים עוויסאת
 ₪ 169222כולל מעמ

רשת צל גן קידה –

הצללה בשטח של  559מ"ר סה"כ ע"פ ההצעה הזולה  ₪ 572למ"ר  ₪ 65,776 -כולל מע"מ.
להלן ריכוז ההצעות -המחיר למ"ר ,כולל עמודים  +רשת צל  +התקנה .סעיף תקציבי הקמת
פינות חמד.
איכות המשחק
+ ₪ 4,2מע'מ

ד.

קאבריט
+₪ 4,2מע'מ

פטוריז
+₪ 022מע'מ

ברזיות גני שעשועים

ועד צור הדסה פנה ל 6 -ספקים לרכישת ברזיות מים בגנים ציבוריים  +התקנה.
רשימת הגנים  -גן לבונה ,גן קידה ,גן קציעה ,גן טובול ,גן יובל.
ריכוז ההצעות כולל מע"מ ,הובלה והתקנה .סעיף תקציבי :הקמת פינות חמד.
פינות תרבות ירוקות
₪ 21,,33
עבור ברזיית גליל 2 X

שחם אריכא
₪ 25,,15
עבור ברזיית גליל 2 X

איכות המשחק
₪ 32,121
עבור  2ברזיות

 .2עדכונים יו"ר הועד ומזכירת הישוב.
בברכה,
שלומי מגנזי ,יו" ועד צור הדסה.
___ __________________________________________________
כתובת :ד.נ האלה מיקוד 77899
ועד מקומי צור הדסה
טלפון 20-9685855 :פקס02-5333484 :
liraz@tzur-hadassa.org.il
www.tzur-hadassa.org.il

נספח – 5

סיכום הצעות מחיר – קולטנים רחוב טללים
ועד צור הדסה פנה לארבעה ספקים לקבלת הצעות מחיר לביצוע העבודה ברחוב טללים.
תיאור הבעיה  -בסוף רחוב טללים מדרגות המחברות לרחוב אשד הקולטנים הקיימים אינם מספיקים לקלוט את כמות
הגשמים ועל כן נדרשת הוספת קולטנים כמו כן מיקומם לאורך הכביש אינו מספק ואינו נותן פתרון לזרימת המים .כיום
נוצרות שלוליות של מים בכניסה לבתי התושבים  +גרם המדרגות הופך לנהר זורם.
התקיים סיור עם כל אחד מהקבלנים וההצעה מפי כולם היתה זהה -יש להוסיף קולטנים אלו ולהציבם לרוחב הכביש.
ההתרשמות מארבעת המציעים היתה חיובית ומקצועית.
תיאור העבודה  -הנחת  5קולטני ניקוז לפי המפרט המתואר בהצעות.
להלן ריכוז ההצעות -המחירים כוללים מע"מ  -ההצעה הזולה -עלפי אבי.
סעאדה קבלנות
₪ 069,52

עלפי אבי
₪ 049012

אליהו מנחם
₪ 019242

איברהים עוויסאת
₪ 169222

כתובת :ד.נ האלה מיקוד 77899
ועד מקומי צור הדסה
טלפון 20-9685855 :פקס02-5333484 :
liraz@tzur-hadassa.org.il
www.tzur-hadassa.org.il

